OZNÁMENIE O PODPORE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
2/2018

OZNÁMENIE O PODPORE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
ZO ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU
ČÍSLO 2/2018
Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) oznamuje, že v rámci Zeleného
vzdelávacieho fondu (ďalej len „ZVF“) je možné od 15. 10. 2018 podávať žiadosti o podporu
projektových zámerov (ďalej len „žiadosť“) na nižšie uvedené témy. Termín predkladania žiadostí je
stanovený do 15. 1. 2019 vrátane.
Oprávnení žiadatelia

 občianske združenia,
 záujmové združenia právnických osôb,
 nadácie,
 neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním

Témy pre Oznámenie
1. Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo
o podpore projektových
2. Zdravé a udržateľné budovy
zámerov č. 2/2018
3. Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
4. Zlepšenie kvality ovzdušia
5. Čistá mobilita
6. Voda pre udržateľný rozvoj
Podporované aktivity
1. Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež
pre Oznámenie
2. Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých
o podpore projektových
a odbornú verejnosť
zámerov č. 2/2018
3. Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy
a iných pedagogických pracovníkov
Viac informácií
o témach a aktivitách
2/2018
Podmienky zaradenia
projektového zámeru do
hodnotenia

Výchovno-vzdelávacie ciele, témy a aktivity Oznámenia o podpore zo Zeleného
vzdelávacieho fondu 2/2018


žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF je oprávneným žiadateľom,



žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF má v predmete svojej činnosti
zadefinovanú environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu,



žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF preukáže minimálne 2-ročnú históriu
činnosti,



podaný projektový zámer je v súlade s návrhom tém pre oznámenie
o podpore projektových zámerov,



podaný projektový zámer je kompletný, tzn. obsahuje všetky povinné časti
údaje a povinné prílohy k projektovému zámeru,



žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF podal projektový zámer v stanovenom
termíne pričom rozhodujúci je dátum doručenia projektového zámeru na
adresu SAŽP,



žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF podal projektový zámer v elektronickej



aj tlačenej podobe, projektový zámer bol nahratý cez webovú aplikáciu, po
ukončení editácie uložený, vytlačený, opečiatkovaný a podpísaný
štatutárnym zástupcom a zároveň doručený (osobne, poštou)
v stanovenom termíne na nižšie uvedenú adresu SAŽP,
projektový zámer spĺňa oprávnenosť nákladov k predmetu podpory.

Náležitosti projektu

Projektový zámer sa zostavuje v elektronickej forme vyplnením jednotlivých
textových polí určeného formulára. Elektronický formulár žiadosti o finančnú
podporu zo ZVF
je sprístupnený na webovom sídle fondu
www.zelenyvzdelavacifond.sk

Obmedzenie na
podávanie projektov

Oprávnený žiadateľ môže v rámci tohto Oznámenia o podpore projektových
zámerov podať len jednu žiadosť. Oprávnený žiadateľ nesmie byť zároveň
poberateľom finančnej podpory na rovnaký účel, resp. na rovnaký predmet
činnosti zo štátneho rozpočtu či štátneho fondu.

Záväznosť projektu

Za účelom financovania projektového zámeru SAŽP uzatvorí s príjemcami podpory
zmluvu o poskytnutí finančnej podpory zo ZVF. SAŽP je oprávnená požadovať
vrátenie finančných prostriedkov alebo ich časť v prípade, že uskutočnením
projektového zámeru nebudú naplnené jeho ciele alebo nebudú realizované jeho
aktivity.

Maximálna výška
finančnej podpory na
projektový zámer

Maximálna výška finančnej podpory, o ktorú môžu oprávnení žiadatelia v rámci
Oznámenia o podpore projektových zámerov č. 2/2018 žiadať, je stanovená
nasledovne:


projektové zámery s regionálnym dosahom: 5.000 €



projektové zámery s celoslovenským dosahom: 10.000 €

SAŽP si vyhradzuje právo obmedziť financovanie projektového zámeru len na
vybrané aktivity, či poskytnúť nižšiu ako požadovanú výšku finančnej podpory.
Výška vlastného vkladu Podmienkou získania finančnej podpory zo ZVF je spolufinancovanie príjemcu
žiadateľa o podporu
podpory a to vo výške 5% z požadovanej sumy.
projektového zámeru
Oprávnenosť nákladov
k predmetu podpory

Oprávnené a neoprávnené náklady

Prílohy k projektovému 1. stanovy organizácie (kópia nahratá vo web aplikácii ZVF s vyznačením
relevantného predmetu činnosti);
zámeru
2. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové
nedoplatky, nie staršie ako 3 mesiace (originál); vzor žiadosti na stiahnutie
3. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako 3 mesiace (originál);
vzor žiadosti na stiahnutie
4. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, nie staršie ako 3
mesiace (originál); vzor žiadosti na stiahnutie
5. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky na
poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie a každej zdravotnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky

na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 523/2004
Z. z., nie staršie ako 3 mesiace (originál); vzor žiadosti Sociálna poisťovňa - na
stiahnutie, vzor žiadosti Zdravotná poisťovňa – na stiahnutie
6. položkovitý rozpočet projektového zámeru (originál);
vzor položkovitého rozpočtu pre regionálny dosah na stiahnutie,
vzor položkovitého rozpočtu pre celoslovenský dosah na stiahnutie
Časový harmonogram
projektového cyklu

1. Oznámenie o podpore projektových zámerov zo ZVF – 15. október 2018
2. Uzávierka prijímania žiadostí o podporu zo ZVF – 15. január 2019 (vrátane)
3. Zverejnenie zoznamu projektov podporených zo ZVF – marec 2019
4. Podpis zmlúv s príjemcami finančnej podpory zo ZVF – apríl 2019
5. Začiatok realizácie podporených projektov – apríl 2019
6. Ukončenie procesu podpisovania zmlúv – 30. jún 2019
7. Ukončenie a zúčtovanie projektu – 30. apríl 2020

Spôsob a termín
predkladania žiadostí

Vyplnenú, opečiatkovanú a štatutárom podpísanú žiadosť je potrebné doručiť,
poštou alebo osobne na nižšie uvedenú adresu do 15. januára 2019, do 12:00 hod.

Online registrácia
žiadostí

https://zvf.sazp.sk/

Adresa predkladania
žiadostí

Poštová adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekretariát ZVF
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Poskytovanie informácií telefonický kontakt: 048/ 4374 185, 048/ 4374 177
ohľadom ZVF
e-mailová adresa: zvf@sazp.sk
V súvislosti s poskytovaním informácií odporúčame žiadateľom sledovať webové
sídlo fondu www.zelenyvzdelavacifond.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne
informácie.
Upozornenie pre
žiadateľov

Upozorňujeme žiadateľov, že finančná podpora projektového zámeru nie je
nárokovateľná.

